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Sumar: 

Studiul de față pornește de la idea că tulburările de limbaj, la nivelul ciclului primar, 
constituie un un impediment în realizarea cu succes a activităților școlare. Acest aspect va fi tratat 
din două perspective: perspectivă logopedică și din perspectiva învățătorilor, respectiv profesorilor 
de învățământ primar.  

Cuvinte cheie: 

 Tulburări de limbaj, performanțe școlare, ciclul primar. 

Introducere: Emil Verza consideră progresele înregistrate, pe linia limbajului, contribuie la lărgirea 
experienței copilului și cu ajutorul limbajului se stimulează și celelalte procese psihice (Verza E., 
2000). Prin urmare apariția unei tulburări de limbaj, a unei tulburări de pronunție sau chiar a unei 
tulburări lexico-grafice poate aduce nemeroase dezechilibre atât în plan social, cât și școlar. Același 
autor realizează o clasificare, în funcție de un sistem combinat de criterii, tulburările de pronunție, 
fluență, de voce, de limbaj scris-citit fiind câteva dintre aspectele etichetate din punct de vedere 
ștințific în ceea ce privește tulburările de limbaj. În una dintre cărțile  care l-a consacrat pe Emil 
Verza, numit și intemeietorul ștințific al învățământului special românesc, este Tratat de Logopedie, 
vol.I(2000) În această lucrare autorul explică importanța limbajului din mai multe perspective. 
Funcția primordială de comunicare, diversitatea funcțiilor limbajului în reglarea propriului 
comportament și a afectiv-atitudinale față de lumea înconjurătoare, analiza raportului dintre gândire 
și limbaj, limbajul impresiv și expresiv, capacități ligvistice și dezvoltarea unor capacități de 
dezvoltare mintală( Verza, 2003) fiind doar câteva dintre aspectele care arată cât de important este 
limbajul și exprimarea acestuia corectă. Luând în considerare toate acestea putem afirma că orice 
tulburare de învățare poate afecta orice persoană, cu atât mai mult școlarul din clasele pregătitoare- 
IV, deoarece în această perioadă are loc o dezvoltare consistentă a lexicului, a limbajului scris-citit, 
cât și a cunoștințelor generale și abilităților de bază.  

Performanțele școlare ale elevilor le putem defini ca fiind “acele rezultate la învățătură pe 
care școala le valorizează și le premiază”(Centrul Educația 2000+, cap 6, p.1). Realizând o 
corelație între acest aspect și faptul că în aceste clase se evaluează cu preponderență abilitățile de 
scriere-citire, limbaj, calcul matematic se poate observa că tulburările de limbaj pot afecta toate 
aceste aspecte care sunt evaluate în ciclul primar. 
 Luând în considerare cele enumerate mai sus, obiectivele cercetării au fost de a identifica 
principalele tulburări de limbaj la nivelul ciclului primar și de a realiza conexiuni între tulburările de 
limbaj și performanțele elevilor din clasele pregătitoare- IV. 
Cele patru ipoteze de la care s-a plecat în studiul tulburărilor de limbaj și performanțelor școlare 
sunt: 



2 

 

 Profesorii de învățământ primar consideră că tulburările de limbaj constituie un impediment în 
realizarea cu succes a activităților școlare. 

 Tulburările de limbaj care pot afecta în cea mai mare măsură performanța școlarului sunt 
dislaliile polimorfe. 

 Tulburările de scris-citit împiedică realizarea cu succes a  performanței școlare. 
 Tulburări de limbaj precum bâlbâială sau tulburări de voce nu afectează performanțele școlare. 

 
 Metodologia cercetării: 

Instrumentul utilizat în această cercetare este chestionarul și analiza documentelor 
logopedice. Chestionarul a fost completat de 15 cadre didactice cu specializarea de învățător, 
respectiv profesor pentru învățământul primar. Cele 15 cadre didactice fac parte din două școli 
gimnaziale din mediul urban. Analiza documentelor logopedice este posibilă din perspectiva statului 
profesional pe care îl dețin de profesor logoped în cabinete logopedice interșcolare având o 
experiență de un an. 

Chestionarul a fost alcătuit din 9 întrebări cu raspunsuri închise. Dintre cadrele didactice 
chestionate 26,7% au vârsta cuprinsă între 20 – 29 de ani, 40% între 30 – 40 de ani și 33,3 peste 41 
de ani. 

În ceea ce privește experiența la catedră, 26, 7% din cadrele didactice chestionate au o 
vechime în învățământ cuprinsă între 1-5 ani, 13,3% au între 6 – 10 ani, 46,7% au între 11 – 20 de 
ani vechime și 13,3%  au peste 21 de ani experiență la catedră. 
 
 
 Datele cercetării: 

Prin această cercetare am încercat să identific concepția cadrelor didactice din ciclul primar 
cu privire la tulburarile de limbaj care au devenit atât de frecvente în ultimii ani. 

În primul rând am încercat să identific experiența pe care o au cadrele didactice chestionate 
pentru a face o corelație între experiența acestora și cunoștințele pe care le au acestea în domeniul 
tulburarilor de limbaj. Din cele 15 cadre didactice chestionate 46,7% au o experiență între 11 și 20 
de ani, 26,7% au doar între 1și 5 ani vechime, între 6 și 10 ani vechime procentul este de 13,3 la 
egalitate cu cadrele didactice care au peste 21 de ani de experiență profesională.  

Pentru a cerceta confirmarea sau infirmarea primei ipoteze am chestionat cadrele didactice 
din învățământul primar referitor la următoarele aspect: familiarizarea cu termenul de tulburări de 
limbaj, cât de important este procesul corectării tulburărilor de limbaj și dacă în cadrul clasei unde 
predau sunt elevi cu tulburări de limbaj. Din toți profesorii chestionați toți au răspuns că sunt 
familiarizați cu termenul de “tulburări de limbaj” și 80% dintre cei chestionați au în clasă elevi cu 
tulburări de limbaj. De asemenea corectarea tulburărilor de limbaj este foarte importantă din 
perspectiva celor 15 cadre didactice chestionate, peste 50% consideră că corectarea tulburărilor de 
limbaj este un proces extrem de important, iar 33,3 %  consideră foarte important corectarea acestor 
tulburări. De menționat este faptul că nu s-a obținut nici un răspuns negativ, toți cei chestionați 
considerând că tulburările de limbaj trebuiesc corectate. Odată identificate aceste aspecte, putem 
analiza în contrast aspectele mai sus menționate și confirmarea primei ipoteze cu un procent foarte 
convingător de 100%. Astfel putem menționa că aceste răspunsuri nu sunt fundamentate doar pe 
simple păreri personale, ci constituie de fapt o realitate pe care cadrele didactice au identificat-o în 
întreaga lor activitate. 

Din punct de vedere logopedic și psihologic prima ipoteză este din nou confirmată, deoarece 
tulburările de limbaj afectează succesul școlar și performanța școlară, acest aspect fiind precizat în 
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cadrul consilierii individuale și de grup cu părinții. Invitațiile prin care părinții sunt înstințați și sunt 
rugați sa-și dea acordul pentru terapia logopedică cuprinde un segment în care este precizat 
următorul aspect “Vă facem cunoscut că orice defect de limbaj împiedică desfăşurarea cu succes a 
activităţii  şcolare  şi  dezvoltarea  personalităţii  copilului.”.  În  logopedie  tulburarea  de  limbaj  este 
numită “Decalogul logopedic” mai exact ce înseamnă o tulburare de limbaj și existența riscului de a 
deveni deprindere negativă (Ilica, 2010).  

Un alt rezultat al cercetării care vine în sprijinul afirmației că tulburările de limbaj afectează 
performanța  școlară  este  faptul  că  80%  dintre  cadrele  didactice  chestionate  au  observat 
îmbunătățiri în activitatea școlară odată ce tulburările de limbaj au fost corectate. (Fig.1) 

 
Un alt element identificat este faptul că dislaliile polimorfe sunt considerate un impediment 

de către 66,7% din cadrele didactice chestionate.  
Experiența logopedică confirmă și această ipoteză deoarece de multe ori în activitatea de 

scris-citit, elevii cu dislalii polimorfe deseori înlocuiesc sunetul deficitar cu sunetul înlocuit. Astfel 
putem afirmă că dislaliile polimorfe afectează activitatea școlară deoarece în ciclul primar evaluarea 
se realizează la nivelul scrisului, cititului și dezvoltarea limbajului.  

Un alt aspect care confirmă ipoteza discutată este și raportul de activitate care s-a stabilit în 
anul 2013-2014 la nivelul unui oras, același oraș unde au fost chestionate cadrele didactice. Dintr-un 
total de 47 de copii cuprinși în terapia logopedică, 20 dintre aceștia având ca diagnostic logopedic 
dislalie polimorfă. Din acest total de 20 de copii, 15 elevi scriu corect, aproximativ fără greșeală.  

În ceea ce privește ultimele două ipoteze cu privire la alegerea unor tulburări de vorbire care 
afectează succesul școlar, 60% dintre cei chestionați consideră că tulburările de scris-citit sunt cele 
care împiedică activitatea școlară și doar 20% au optat pentru tulburări de voce sau bâlbâială. 
Concluzionând putem spune că ipotezele în discuție sunt confirmate din perspectiva cadrelor 
didactice din învățământul primar. 

Din punct de vedere logopedic trebuie specificat că tulburările scrisului și ale cititului pot fi 
destul de grave, în special dacă vorbim de o dilexo-disgrafie de evoluție care se caracterizează prin 
faptul că elevii nu pot realiza progrese însemnate în domeniul scris-cititului( Verza, 2000). Făcându-
se din nou o corelație între succesul școlar și tulburările de scris citit, rezultând din aceasta faptul că 
un copil care face omisiuni de grafeme, literelor, cuvintelor,  înlocuiri, substituiri, inversiuni, 
confuzii nu putem stabili că un astfel de elev, odată ce aceste tulburări de scris-citit persistă, nu 
poate avea o performanță școlară concretă. Dacă ar fi să reluam studierea raportului de activitate 
logopedică, numerele arată că din 6 copii cu dislexo-disgrafie doar 1 a fost corectat, iar ceilalți fiind 
situați la pragul de ameliorați sau staționari.  
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În ceea ce privește alte tulburări de limbaj, mai exact cele enumerate în chestionar, 
tulburările de voce și bâlbâială nu se consideră a fi o amenințare în ceea ce privește performanța 
școlară. Însă din punct de vedere logopedic orice tulburare constituie un impediment în realizarea cu 
succes a activității școlare și în același timp aceste tulburări de limbaj sunt mai rar întâlnite în cadrul 
școlilor de masă. 
 
 Discuții: 

Cele mai întâlnite tulburări de limbaj întâlnite în ciclul preșcolar și primar sunt dislaliile. 
“Dislalia este o tulburare  a vorbirii caracterizată prin pronunțarea deficitară a unuia sau a mai 
multor sunete.”( Ciolac, 2007). Acesta fiind primul aspect pentru care cadrele didactice consideră ca 
fiind una dinre tulburările de limbaj care afectează cel mai mult activitatea școlară. 

Reluând prima ipoteză a cercetării conform căreia tulburările de limbaj constituie un 
impediment în realizarea cu success a activității școlare putem aduce ca argumente elementele 
enumerate de Emil Verza(2000) în care arată cât de important este limbajul pentru fiecare persoane. 
Din aspectele enumerate de acesta putem enumera: conduita verbal și comportamentul general se 
influențează reciproc, conduita umană poate exprima psihice și cultural ale persoanei, prin 
intermediul limbajului se trasmite o anumită atitudine sau o stare afectiv-emoțională, capacitățile 
lingvistice și modalitățile de operare mintală sunt în strânsă legătură. Prin toate acestea și prin câte 
studiază bibliografia de specialitate putem afirma cu certitudine că aceste tulburări la nivelul 
limbajului pot constitui bariere în cadrul defășurării cu success a activității școlare. 

O altă ipoteză inclușă în cercetare care este confirmată se referă la faptul că tulburări de 
limbaj precum bâlbâială și tulburările de voce nu afectează performanța școlară. Însă bibliografia de 
specialitate ne avertizează că dislalia scade ca frecvență odată cu înaintarea în vârstă, pe când 
bâlbâiala se poate agrava și crea noi comportamente negative. Deși cadrele didactice chestionate au 
răspuns în totalitate că sunt familiarizați cu tulburările de limbaj, totuși consideră că dislaliile sunt 
cele care pot constitui un risc pentru activitățile pe care acestea le desfășoară cu elevii. Când vorbim 
despre bâlbâială trebuie sa specificăm faptul există tulburări la nivelul limbajului expresiv. 
“Cursivitatea exprimării este grav afectată, prin apariția unor blocaje iterative sau a unor spasme 
puternice”(Avramescu M.D, 2007,p.205). După evaluarea scrisă, în preferința cadrelor didactice se 
află evaluarea orală, motiv pentru care balbismul așa cum este numită ștințific bâlbâiala se interpune 
între cunoștințele elevului și redarea respectivelor cunoștințe, în cazurile grave existând spasme care 
pot bloca întreaga activitate de comunicare a elevului. 

Dislexo-disgrafiile sunt tulburări de limbaj, tulburări de limbaj care apar de fapt la nivelul 
limbajului scris-citit, nu la nivelul limbajului oral. Cea mai întâlnită și ușoară tulburare dislexo-
grafică este dislexia propriu zisă care se manifestă prin faptul că subiecții nu pot efectua asocierea 
între sunet și literă,  între simboluri și grafeme. În cercetarea realizată cadrele didactice sunt 
conștiente de amplitudinea acestor tulburări de scris-citit și le consideră o barieră în desfășurarea cu 
succes a activității deșfășurate în școli. Emil Verza (2000) ne induce un aspect îngrijorător, despre 
care multe cadre didactice care predau în învățământul primar trebuie să țină cont atât în notarea 
elevilor, cât și în stabilirea metodelor de corectare. Verza consideră că cea mai mare categorie de 
copii cu tulburări de scris-citit este compusă din acei copii care citesc și scriu cu foarte încet în 
raport cu ceilalți elevi. Acest scris-citit foarte lento, extrem de încet poate provoce diferite lacune la 
nivelul cunoștințelor, poate motiva apariția unei personalități intrinsece sau poată să ducă chiar până 
la un eșec școlar. De asemenea în cazul acestor tulburări dixlexo grafice putem vorbi despre copiii 
cu un intelect normal, copii cu deficiențe de intelect sau cu tulburări de natură senzorială.  
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Să presupunem că deslexo-disgrafia propriu zisă a fost corectată, elevul scrie și citește 
corect, la un nivel asemănător cu ceilalți copii, însă odată cu corectarea acestor aspecte intervin 
dificultăți în respectarea regulilor gramaticale, care la rândul lor pot constitui o performanță școlară 
care va trebui evaluată. Iată o altă dovadă cum pot afecta tulburările de limbaj evaluarea școlară și 
activitatea elevului. 

 
Limite ale cercetării 
 
Datele obținute în cadrul acestei cercetări nu pot fi considerate reprezentative pentru copiii 

din întregul județ sau pentru nivel național. Numărul cadrelor didactice a fost unul destul de mic și 
totodată studiul s-a realizat doar la nivelul a două școli din același oraș, care are un număr destul de 
mic de locuitori. Cercetarea s-a realizat în două școli de masă, astfel cercetarea nu poate fi 
reprezentativă pentru școlile incluzive sau pentru școlile speciale.  

 
Propuneri pentru alte cercetări 
O propunere pentru o viitoare cercetare ar putea să fie identificarea acestor aspecte analizate 

în școala incluzivă sau în școala specială unde există tulburări de intelect sau de natură senzorială. 
De asemenea această problemă a tulburărilor de limbaj trebuie analizată la nivel național pentru 
prevenirea și corectarea acestora și de asemenea să se realizeze o statistică cu privire la numărul de 
copiii care sunt diagnoticați în funcție de tulburare. Un alt aspect de identificat ar fi reacția și 
importanța pe care o acordă părinții atunci când observă tulburări de limbaj la proprii copii. 
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